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OVERDRACHT GEREFORMEERDE KERK THESINGE NAAR STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN
Afgescheiden en herenigd
Op vrijdag 13 juli a.s. draagt de PKN-Gemeente Garmerwolde-Thesinge de gereformeerde kerk te
Thesinge over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met deze overdracht heeft de
SOGK 89 kerken, twee synagogen, 54 kerkhoven/begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in
haar bezit. Na de officiële overdracht wordt de kerk voor 10 jaar teruggehuurd door Stichting
Dorpshuis Thesinge. Deze duurzame relatie garandeert dat het Kerkgebouw ook in de toekomst
gebruikt kan worden voor kerk en dorp. Ook de verpachte gronden van de kerk worden deze
middag aan Stichting Dorpshuis overgedragen.
De ‘Afscheiding’ van 1834 leidde in 1876 tot de bouw van deze kerk en pastorie. Beide gebouwen,
als eenheid gebouwd, zijn sinds 2001 rijksmonumenten ‘vanwege de gaafheid van hun tijd
typische architectuur en de visuele en functionele samenhang’. Samen zijn kerk en pastorie van
cultuurhistorisch en architectonisch belang, herkenbaar door de karakteristieke vormgeving van
hun eigen tijd en kerkelijke richting. De pastorie met zijn statige entree met bordes en dubbele
deuren getuigen van status en prestige. Binnen zijn de spijlen van de trap gelijk aan de spijlen van
de preekstoel. De pastorie werd in 2002 verkocht aan particulieren.
Het belang van deze kerk vertaalt zich ook in een vermelding in de uitgave: Kerkinterieurs in
Nederland onder redactie van Museum Catharijneconvent en de RCE (Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed) uit 2016. Kerkinterieurs in Nederland belicht de 100 meest opmerkelijke
interieurs van kerken verspreid over het hele land en in alle gezindten. Voor deelname aan het
project Het Grootste Museum van Nederland vormde vermelding in dit boek een van de
voorwaarden. Dus dat biedt perspectief voor deze kerk in Thesinge! Vier SOGK-kerken in
Groningen doen al mee en wie weet wordt dit de vijfde vertegenwoordiger in dit project in
Groningen.
De gereformeerde kerk van Thesinge is sinds de bouw altijd in gebruik gebleven als
gereformeerde kerk. In 1980 kwam het ‘Samen op Weg’-proces met de hervormde gemeente
Thesinge-Garmerwolde op gang. Vanaf 2005 is de kerk van Thesinge verenigd met de kerk van
Garmerwolde tot de Protestantse kerk Garmerwolde-Thesinge. Bijna anderhalve eeuw na de
afscheiding kwamen de leden uit beide dorpen weer onder hetzelfde dak bijeen. In mei 2018 is
deze kerkelijke gemeente een nieuwe verbintenis aangegaan met de PKN-kerken van Stedum en
Ten Post.
Op vrijdag de 13e juli 2018 worden in Thesinge belangrijke én duurzame afspraken gemaakt.
 Het kerkgebouw blijft als monumentale parel bestaan in het centrum van het dorp en kan
blijvend worden ingezet voor (kerkelijke) bijeenkomsten en andere activiteiten.
 De exploitatie van het kerkgebouw wordt voor tien jaar gegarandeerd.
 Stichting Dorpshuis wordt eigenaar van de grond onder en rondom het dorpshuis.
Omdat op deze historische middag verschillende duurzame relaties notarieel worden vastgelegd,
is het een mooi moment om ook de start van de technische verduurzaming van het dorpshuis
formeel te markeren. Bijna twee jaar heeft het bestuur, in nauwe samenwerking met haar
technische commissie, voorbereidingen getroffen om het dorpshuis (huiskamer) van het dorp
Thesinge energietechnisch te verduurzamen. Deze inspanningen resulteren in het ondertekenen
van overeenkomsten met de uitvoerende aannemers/installateurs. Het gebouw wordt nog beter

geïsoleerd, voorzien van 92 zonnepanelen en een warmtepompinstallatie. Kerk en Dorpshuis zien
de toekomst vol vertrouwen en optimisme tegemoet!
EINDE BERICHT
----------------------------------------------------------------Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, Communicatie en PR
Stichting Oude Groninger Kerken woldring@groningerkerken.nl, tel: 050 – 3123569 of 0652102342.
Uitnodiging voor de pers
Wanneer u bij de officiële overdracht van de gereformeerde kerk van Thesinge, Kerkstraat 7
Thesinge op vrijdag 13 juli om 16.00 uur aanwezig wilt zijn, bent u van harte welkom.
Foto: gereformeerde kerk Thesinge - in- en exterieur (Fotograaf Duncan Wijting)

